تأويلية موت المؤلّف
ّ

معرفية ّ
ّ
نقدية ألطروحة روالن بارت
متاخمة
[*]

منال إسماعيل مرعي

أخذ النقاش حول نظرية موت املؤلف لكاتب والناقد الفرنيس روالن بارت مساحة واسعة جداً
خالل النصف الثاين من القرن العرشين املنرصم .وعىل الرغم من انحسار املجادالت يف هذا
الصدد إال أن مفاعيل النظرية ملّا تزل تتمدد يف األوساط الفكرية واألكادميية يف الغرب .بل أكرث
من ذلك فقد حظيت هذه النظرية بقسط وافر من االهتامم يف األوساط الفكرية العربية إىل درجة
بات معها املهتمون عىل حدِّ االختصام بني مؤيد ومعرتض.
هذه املقالة تيضء عىل منطلقات هذه النظرية كام قدمها روالن بارت كام تقاربها بالتحليل
والنقد.

املحرر

متيّز الكاتب والناقد الفرنيس روالن بارت برؤيته النقديّة وثقافته املوسوعيّة ،وقد تنقّل بدافع

الفضول
العلمي بني مذاهب فكريّة ومنازع فلسفيّة ع ّدة كانت سائد ًة يف ذلك الوقت[[[ لذا ُع َّد بنظر
ّ

الكثريين فيلسوف التح ّوالت الفكريّة ومج ّدد العدم ّية؛ حيث أسهم بنقل الوعي األورويب من ضفّة
تفش من
علمي رصنيٍ ،جوهره تعرية ّ
ج
كل ما ّ
يف؛ بهدف تقوميه مبنه ٍ
التقليد إىل ضفّة النقد املعر ّ
ٍّ

ولعل من
ّ
وخاص ًة يف النصوص الكالسيكيّة التي ك ّرست لسلطة املؤلّف.
مظاهر وأقنع ٍة وكشفها،
ّ

أه ّم الرصخات التي ق ّدمها بارت يف كتاباته ما سنقف عليه يف هذا البحث ،أال وهو فكرة «موت

املؤلّف» التي أعلن عنها عام 1968م.

[*] -باحثة وأستاذة الفلسفة األملانية – جامعة دمشق – سوريا.
[[[ -إديث كريزويل :آفاق العرص ـ عرص النبويّة ،ترجمة :جابر عصفور ،ط ،1الكويت ،دار سعاد الصباح ،1993 ،ص.249
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ليس من ٍّ
شك بأ ّن رصخة موت املؤلّف التي أعلنها بارت يف مجال األدب الفرنيس مل تكن وليدة
لحظ ٍة عبث ّي ٍة يف فكره ،ومل يكن هو -كام يعرتف -مبتكرها األ ّول[[[ فقد كان ماالرميه[[[ ()Mallarme
أ ّول من تن ّبأ برضورة إلغاء املؤلّف لصالح الكتابة ،وفالريي ( )Valeryوضع املؤلّف يف موقع
السخريّة واالستهزاء مقابل الطبيعة اللغويّة ،أ ّما بروست ( ،)Proustفقد عمل عىل خفت دور
املؤلّف لصالح شخصيّات العمل .كذلك يف مجال الفلسفة؛ حيث تنبّه فيلسوف املطرقة نيتشه
الفيلولوجي
السائد ،ووهم اللغة واالستعارة عرب منهجه
يف ّ
إىل أهم ّية وخطورة تحطيم املوروث الثقا ّ
ّ
اآلركيلوجي؛ بهدف كشف حقيقة معارفنا التي غلّفتها اللغة واالستعارات .من أجل ذلك راح يعلن
ّ
كل األصنام امليتافيزيق ّية والعقل ّية الخاوية ،واملوروث السائد الذي اتّخذ
«موت اإلله» ،مسقطًا ّ
ولكل
ّ
اسم الدين شعا ًرا له .كذلك كان للامركسيّة صداها آنذاك ،فأرادت موت ًا للنظم الرأسامليّة،
حا .إىل ذلك مل تغب هذه
األفكار التي سيطرت عىل العامل بلباس ال ّدين؛ ليتب ّدى العامل جل ًيا واض ً
الفكرة عن مجال علم النفس وما ق ّدمه فرويد حول موت األب يف عقدة أوديب[[[ ،ففي هذا السياق
ٍ
وكموقف ور ّد فعلٍ ض ّد ما كان سائ ًدا
النص يف انغالقه ال َّن َسقي[[[،
ج يركّز عىل
ظهرت البنيويّة كمنه ٍ
ّ

يف النظريّة األدبيّة والفنيّة الكالسيكيّة والتيارات الفلسفيّة والنزعات العلميّة واإليديولوجيّة التي
كانت شمسها تسطع يف ذلك الوقت .قصارى القول يف هذا الشأن ،أ ّن فكرة موت املؤلّف كان لها
إل مع بارت؛ حيث بلغت أوجها ،فهي ليست نظريّة أصيلة
إرهاصات فكريّة مل ينل أصحابها الشهرة ّ
أصيل ،وإنّ ا نزعة كان لها إرهاصاتها وتداعياتها الفكريّة قبل بارت.
ً
ونصا
ًّ

ّ
ّ
تشكل بواكري ّ
ّ
نظرية موت املؤلف:
البنيوية وأثرها يف

واغرتاب وعج ٍز حول
ٍ
رشد لإلنسان وقلقٍ
عىل وقع الحروب العامليّة وما خلفته من عنا ٍء وت ّ
مصريه ،ظهرت تيارات وإيديولوجيّاتٌ ومنابع فكريّ ٍة متع ّددة ،كالوجوديّة ذات النزعة اإلنسانيّة،
واملاركس ّية ،والتحليل ّية ،واملنطق ّية الوضع ّية[[[ ،وغريها ،والتي تركت أثرها الذي انعكس عىل
التقليدي؛ حيث اإلنسان منبع الوجود الذي تتح ّرك حول عامله كل األشياء .لكن
ال ّنقد األديب
ّ
[[[ -روالن بارت :درس السيمولوجيا ،ترجمة :عبد السالم بن عبد العايل ،ط ،2الدار البيضاء ،دار توبقال للنرش ،1986 ،ص.83-82
[[[ -ستيفان ماالرميه ( :)1863-1842شاعر فرنيس متيّز بالرمزيّة التي وسمت جوهر قصائدة ،كتب دراما شعريّة أه ّمها «بعد ظهرية إله
الريف األسطوري» ،أ ّما بول فالريي ( :)1945-1871فهو من الشعراء والكتّاب الذين تأث ّروا مباالرميه ومدرسة الرمزيّة ،من أشهر مؤلّفاته
«محاورة الشجرة» و «روح الرقص» ،أ ّما مارسيل بروست ( )1922-1871فكان روايئ فرنيس من أشهر رواياته «البحث عن الزمن املفقود»،
تعد رواياته من أشهر األعامل األدب ّية الفرنس ّية.
النص ،ترجمة :منذر عيايش ،ط ،1باريس ،دار لوسوي ،1992 ،ص.85
[[[ -روالن بارت :لذّة
ّ
[[[ -جميل حمداوي :موت املؤلّف أم عودته؟ ،ط ،2017 ،1ص.17
[[[ -زكريا إبراهيم :دراسات يف الفلسفة املعارصة ،ال ط ،مرص ،مكتبة مرص ،1968 ،ص.8
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إل مغاال ًة من
هذه الرؤية القاتلة مبركزيّة الذات مل تعجب البنيويّة فا ّدعت أ ّن ذلك السائد ليس ّ
جهة تفخيم هذا االهتامم باإلنسان وقط ًعا للمركز عن املحيط ،لذا ال ب ّد من حرفه باتّجا ٍه آخر هو
الكل ضمن سياقٍ
عالئقي .إذًا النظريّة البنيويّة جاءت للتأكيد عىل قيمة
نسقي
ّ
البنيوي ،فيكون
ٍّ
ٍّ
رصا متشابكًا يف عالئق
اإلنسان بوصفه ذلك الفرد الواقع داخل بني ٍة منغلق ٍة ال قيمة له بوصفه عن ً
كل
بكل متثّالته يف ّ
داخل هذه البنية ،وبذلك أُعلن انهيار اإلنسان وموته بإنهائه كفر ٍد فاعلٍ مبد ٍع ّ
االجتامعي التاريخي بكل تح ّوالته
الفكري
املجاالت والحقول املعرف ّية .ضمن هذا السياق
ّ
ّ
النقدي يف نظريّته موت املؤلّف ليكمل بدوره ما بدأته البنيويّة
وانعكاساته قدم بارت خطابه
ّ
متأث ّ ًرا بسمة عرصه ،وتيمته األساس ّية يف التحليل واالرتداد إىل عامل الواقع ،والتح ّول من القول
بالواحديّة إىل القول بالتعدديّة ،ما كان يستلزم بالرضورة تجسيد هذه الرؤية ليس فقط عىل األدب
كل املفاهيم ،من خالل ابتكار قيمٍ ومعايري جديد ٍة تزيح السابق التقليدي
الكالسييك بل عىل ّ
تأسست نظريّة بارت عىل التنكّر للمؤلّف وإزاحة
وتتناسب والرؤية النقديّة املستج ّدة .لذا ّ
النص من ناحية املؤلّف ،باعتباره يشكّل ليس
النظريّة املاضية التقليديّة القائلة بحتم ّية تفسري
ّ
النص والظروف املحيطة به،
فقط األساس والهويّة له ،بل الرشط الجوهري لفهم سياق إنتاج
ّ
وعليه فالتّنكر للمؤلّف سيكون عمل ًّيا إعالنًا تطبيق ًّيا ملوت مركزيّته وإنها ًء لصالح ّيته ولصالح ّية
النظريّة التقليديّة التي تروج له[[[؛ وما ذاك إلّ أل ّن إقصاء املؤلّف هو فتح العنان للبنية اللغويّة
ٍّ
يعب عن نفسه باعتباره «فضا ًء
دوال ومدلوالت لتصبح األهم ّية
وما تحتويه من
ّ
للنص الذي ّ

متع ّدد األبعاد ،حيث تتامزج فيه كتاباتٌ متع ّددة وتتعارض من غري أن يكون فيها ما هو أكرث من
غريه أصالة[[[» ،فموت املؤلّف تب ًعا لبارت موتٌ للسيادة وللقدس ّية وللسلطة املمنوحة لصاحب
تكريسا لسلط ٍة تشبه سلطة الكنيسة وأيديولوج ّيتها التي مارستها من قبل،
النص والتي جاءت
ّ
ً
والتي انعكست يف كافة املجاالت السياس ّية واالقتصاديّة واالجتامع ّية ،ووالد ٍة جديد ٍة للقارئ
اإلنيس الذي ال تاريخ وال سرية ذاتية وال تكوين نفيس له[[[ ،إنّه القارئ املبدع القادر عىل اللعب
كتناص عرب هدمه وبنائه؛ إلعادة فهمه من خالل تأويالته التي يسبغها عىل النص مح ّققًا
بالنص
ٍّ
خاص ًة تجعله مشاركًا
كل قراء ٍة ل ّذ ًة
بذلك ذاته باعتباره القارئ املنتج واملؤ ّول الذي يبدع يف ّ
ّ
للمؤلف ،وأبعد ما يكون عن القارئ العادي املستهلك الذي يكتفي فقط مبوافقة الكاتب دون
أدىن رؤية نقديّة منه ،سوا ًء باملخالفة أو الرفض تجاه ما يكتبه .وبنا ًء عىل رؤية بارت فالقارئ
[[[ -جميل حمداوي ،موت املؤلّف أم عودته؟ ،م.س ،ص.19
[[[ -م.ن ،ص.20
[[[ -روالن بارت :هسهسة اللغة ،ترجمة :منذر عيايش ،ط ،1حلب ،مركز اإلمناء الحضاري ،1999 ،ص.83
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األكرث إبدا ًعا وأهميّ ًة من املؤلّف هو الذي لطاملا اعتُ ِب األب الرشعي للنص الذي يفتقد إلبداع
ألسباب ع ّدها برأيه موجب ًة ورضوريّ ًة سنناقشها نق ًدا للتو.
القارئ والطاقة الخالقة النقديّة
ٍ

ّ
املؤلف سليل احلداثة وفكرها

يفتتح بارت مقالته موت املؤلّف بالقول إ ّن «املؤلّف شخص ّي ٌة حديثة النشأة .وهي من دون ٍّ
شك
وليدة املجتمع الغريب الذي تن َّبه إىل قيمة الفرد منذ نهاية القرون الوسطى ،وكذلك ظهور العقالن ّية
الفرنسيّة وانبثاق النزعة التجريبيّة اإلنكليزيّة ...إىل ذلك فقد أولَت الرأسامليّة الغربيّة أهميّ ًة قصوى
لشخصيّة املؤلّف[[[» ،فلو دقّقنا جيّ ًدا يف هذا االستشهاد سنقف عىل نقطتني :األوىل ،االنتباه
لطبيعة الخطاب املق ّدم من بارت ،والذي ينظر إىل الغرب باعتباره الس ّباق يف الخربة البرشيّة ويف
التاريخ ،بينام نالحظ يف منهج ّية الرشق وخرباته وحضاراته اإلنسان ّية ،تلك الرؤية اإليديولوج ّية
األحاديّة الرافضة لآلخر والتي تختزل العامل بالغرب فقط وتعكسه مبا يسقطه فكرهم من ترجم ٍة
بوعي أو من دون وعي ظاهريًّا أو باطنيًّا .والنقطة الثانية أ ّن شخصيّة الكاتب ليست
وأعامل ،سواء
ٍ
حديثة العهد ،وليست وليدة املجتمع الغريب فقط كام ي ّدعي ،فالشعوب الرشق ّية القدمية يف مرص
والعراق بحثت يف مسألة الكاتب ،ذلك أ ّن هذه امله ّمة مل تكن سهلة املنال بل كانت تتطلب منذ
فهم دقيقًا للنصوص ،وإتقانًا لكيفيّة توجيه ال ّرموز التي تحويها .يقول الباحث عامر الجمييل
القدم ً
أ ّن العلامء العرب املسلمني ،قد تط ّرقوا يف العصور الوسطى للكاتب وصنفوا فيه كتبًا كثرية ...كان
الكاتب ينتمي إىل النخبة االجتامع ّية ،وكانت وظيفته تجري يف مجتمعٍ غالب ّيته من األم ّيني ،ووقعت
عليه مسؤول ّي ٌة أساس ّي ٌة وهي كتابة النصوص لنفسه ولآلخرين ...لقد اكتسب الكتب ُة معرفة الكتابة
متخصص ٍة لهذا الغرض ،وبعد أن أتقنوا الخطوات األساسيّة[[[ ،لذلك
والقراءة والحساب يف مدارس
ّ
ٌ
إغفال
فام يزعمه بارت بأن الغرب وبدون منازع كان السباق لفكرة امل ّؤلف ولقيمة الفرد فيه إنّ ا هو
التناص
ال ميكن القبول به لدور الشعوب العرب ّية واإلسالم ّية التي سبقتهم إىل ذلك .وباعتبار أن
ّ
نصا من غري ظلٍ  ،ومقطو ًعا عن
هو الذي يحكم
النص نسائل بارت عندما يقول« :إن بعضهم يريد ًّ
ّ
نصا ال خصوبة فيه ،وال إنتاجيّة له[[[.
اإليديولوجيا املهيمنة ،ولكن هذا يدل عىل أنّهم يريدون ًّ
[[[ -روالن بارت ،درس السيمولوجيا ،م.س ،ص.82
[[[ -عامر عبد الله الجمييل :الكاتب يف بالد الرافدين القدمية ،جامعة املوصل ،2001 ،ص ،2-1يذكر الكاتب يف مقدّمة كتابه بعض
الكتب التي حقّقت وطبعت حول الكاتب وأهم ّيته من مثل :كتاب الكتاب البن درستويه (ت 347هـ) وكتاب الوزراء والكتاب للجهشياري
(ت 331هـ) وكتاب أدب الكاتب للصويل (337هـ) وكتاب الوالة وكتاب القضاة للكندي (267هـ) وكتاب أدب الكتاب البن قتيبة (267هـ)
وغريها من الكتب األخرى التي بحثت يف قدم الكاتب والدور الهام الذي كان يلعبه عرب تاريخ الفكر البرشي.
النص ،م.س ،ص.63-63
[[[ -روالن بارت ،لذّة
ّ
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النص خصبًا بها ،ليس فقط يف هذا
نالحظ هنا اهتامم بارت بتناوله للفظة إيديولوجيا وكيف يكون
ّ
النص بل يف كثريٍ من النصوص ،لك ّننا آثرنا تأكيد الذي ذكرناه سابقًا يف هذا االقتباس ،وبالتايل
ّ
تناص ويحمل يف ثناياه وفر ًة من النصوص املتداخلة التي يسقطها فكر املؤلّف
اعتبار أ ّن ال ّنص
ٌ
ٍ
كتابات متع ّدد ٍة[[[ ،ما يعني أ ّن الدور يف هذا املحل هو ليس للمؤلّف،
عىل ال ّنص املصنوع من
ٍ
ٍ
أب
فضل عن أن ليس
ً
وثقافات متن ّوعة،
دالالت
بل للبنية اللّغويّة التي تحمل يف طياتها
ّ
للنص ٌ

حقيقي ،بل ذاكر ٌة تناص ّية ليس ّ
إل[[[ .ال ريب أ ّن بارت يرفض ال ّنظر والتفكّر خارج الصندوق وخارج
ٌّ
املنظومة البنيويّة ،فاملؤلّف خارج املنظومة والقارئ خارجها أيضً ا ،وبرأيه أ ّن املؤلّف حني يكون
يحق له أن ميتلك أي رشع ّي ٍة متنحه األولويّة عىل غريه من
ضمن املنظومة اللغويّة البنيويّة ال يعود ّ
رص بعينه ،سوا ًء من داخل املنظومة
عنارص املنظومة؛ ذلك أل ّن السياق العالئقي ال يقف عىل عن ٍ
حت للمؤلّف يف األدب ّيات الكالسيك ّية ليست يف مكمنها
أم خارجها؛ ما يعني أ ّن «القدس ّية» التي ُم ِن َ
الصحيح؛ ألنّها أهملت النسيج العالئقي املتشابك الذي تؤكّد عليه البنيويّة واملتأث ّر به بارت .من
أجل ذلك كان ال ب ّد وفق بارت من إنهاء هذا التف ّرد للمؤلّف بحيث يذوب يف عالق ٍة مع الكل
قليل والتأ ّمل يف النسيج
ويظهر السياق البنيوي اللّغوي .لكن هذا الكالم يستدعي منا الوقوف ً
العالئقي الذي يفرتضه بارت ،فإذا كان األخري يريد رفع الحصانة الفكريّة التي ُمنحت للمؤلّف
يحق له يف املقابل إعطاء الحصانة والتم ّيز للقارئ! ،لكن بارت خالف ذلك واستبدل سلطة
فال ّ
املؤلّف بسلط ٍة جديد ٍة منحها للقارئ امل ُبدع ،وبقيت الذات ّية التي أراد إسقاطها متجل ّي ًة بشخص
السياق ال
القارئ ،لذلك نستطيع القول إ ّن بارت وقع يف التناقض؛ أل ّن إقصاء املؤلّف لصالح ّ
ٍ
ني
جديد من خارج املنظومة (القارئ) يُعطى هذه األهم ّية ،طاملا أنّه ينظر بع ٍ
رص
يستدعي فرض عن ٍ
بنيويّ ٍة .وباعتبار أ ّن «اللغة هي التي تتكلّم وليس املؤلّف[[[» ،و«أ ّن اإلنسان ال يوجد قبل اللغة ،ال

نسل ًّيا وال تط ّوريًّا[[[» ،فذلك يعني أ ّن املؤلّف ليس مبد ًعا ،س ّيام أ ّن اللغة هي التي تبدع واملؤلّف
يتلقّف ذلك ليواريه كيفام يشاء .ها هنا سنالحظ أ ّن بارت وقع يف املغالطة نفسها بتأكيده عىل دور
اللغة وعزلها عن السياق العالئقي اللغوي .لكن السؤال املطروح يف هذا الصدد هو التايل :كيف
استطاع بارت التوفيق بني متناقضني حني يؤكّد أ ّن اللغة متثّل عبئًا ثقاف ًّيا موروث ًا وبني ًة جاهزة للتسمية
عند املؤلّف ،ويف املقابل يحكم بأ ّن ال جديد لدى املؤلّف ،وعليه يرى بارت أنّه ال ب ّد من إعالن
[[[ -روالن بارت ،هسهسة اللغة ،م.س ،ص.83
[[[ -جميل حمداوي ،موت املؤلّف أم عودته؟ ،م.س ،ص.21
[[[ -روالن بارت ،هسهسة اللغة ،م.س ،ص.77
[[[ -م.ن ،ص.27
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تناصه،
نهاية صالحيّته؛ إذ بهذا اإلعالن يتم إنجاز وظيف ٍة ثالثيّ ٍة بآنٍ م ًعا :أ ّولها :إدراك ال ّنص يف
ِّ
وثانيها :االبتعاد بالنقد عن الصدق والكذب ،وثالثها :فسح املجال لتموضع القارئ[[[ ،باعتباره
يوص ُف بها
ً
عم إذا كانت اللغة التي ّ
ممثل لإلبداع واللعب والتحطيم والبناء ،ما يجعلنا نتساءل ّ
لكل منهام لغته ،بافرتاض
لكل منهام لغته؟ فلو افرتضنا أ ّن ٍّ
املؤلّف ويؤ ّو ُل بها القارئ واحدة أم أ ّن ٍّ
أ ّن بارت منح ألحدهام مق ّومات وميّ ٍ
زات عىل اآلخر فكيف سيتمكّن من إخراج اللغة التي منحها
خاصة أنّه يؤكّد عىل «االشتباك السيايس والتاريخي للغة
األولويّة من دائرة السلطة واإليديولوجيا؟؟
ّ
األدب ّية مع عرصها[[[».

ً
منشئا للكتابة
اإلنسان بوصفه ِ

بكل متثّالته سواء أكان مؤلّفًا أم قارئًا هو من اخرتع
ّ
من البيِّ أ ّن بارت غفل عن أ ّن اإلنسان
اللغة والكتابة ،وكالهام يتأث ّر ويؤث ّر ويتفاعل مع بيئته إلنتاج رؤيته ،فكيف يعلن أ ّن اللغة التي
السمة
تقيص ومتيت املؤلّف قادر ًة عىل تأكيد أهميّة ووالدة القارئ؟ يقول بارت لقد «أضحت ّ
االنتهازيّة لإليديولوجيا الربجوازيّة بادية للعيان .فبينام كان الكتّاب يف السابق يتح ّرون الشمول ّية،
كان عىل الكتابة اآلن أن تتأ ّمل ذاتها بوصفها كتابةً ،فالكتابة صارت مرادفًا لخوض رصا ٍع وا ٍع بذاته
ض ّد األدب[[[» ،إنّه ينظر للمؤلّف باعتباره ُ
املسقط عىل ال ّنص لعنارصه الذاتية واإليديولوجيّة وكأن
ال ّنص طبقاتٌ من األقنعة املتن ّوعة التي ترتاوح بني مقاصده واملبتغى ،سواء بلسانه وخربته وتجربته
أو بلسان أبطال روايته ،وهذا بالتأكيد ال نستطيع إنكاره وال إثباته ،لك ّننا نستطيع القول بأ ّن ما يورده
بارت عن املؤلّف بإمكاننا إسقاطه عىل القارئ ،فمن قال إ ّن القارئ ال يؤ ِّول ال ّنص من خالل فقاعة
املوروث الثقايف التي ميتلكها بذاكرته ،واملتمثلة بوجهات النظر املختلفة ،واألحكام املسبقة،
والتخ ّوفات ،واملعارف ،واملعتقدات والعادات والتقاليد؟ بارت ال يُجانب الصواب فيام يخطه
خصوصا عندما يذكر أ ّن «القارئ إنسان ال تاريخ له[[[» ،وكأ ّن القارئ شخص ّي ٌة من الخيال
بخطابه،
ً
رشع للقارئ ونسلب عن املؤلّف وكالهام بادئ
العلمي ال ّ
متت للواقع بصل ٍةّ ،
فبأي لغة ُيكننا أن ن ّ
ذي بدء ،إنسان وله قدسيّته اإلنسانيّة؟ بل كيف ُيكننا أن نجاري بارت فيام ال يُعقل وال ميكن
نصوصا
نص أصيل وأ ّن خطاب ال ّنص يحمل
خاصة ّ
تطبيقه،
ً
باللمنطقيّة التي يوردها بقوله ال يوجد ٌّ
ّ
[[[ -جميل حمداوي ،موت املؤلّف أم عودته؟ ،م.س ،ص.20
[[[ -جوناثان كولر :روالن بارت –مقدّمة قصرية جدًّا ،ترجمة :سامح فرج ،ط ،1القاهرة ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،2016 ،ص.29
[[[ -م.ن ،ص.26
[[[ -روالن بارت ،درس السيمولوجيا ،م.س ،ص.87
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ٍ
من املوروث الثقايف واملنازع الثقافيّة املتع ّددة التي ترتاوح بني تأويلٍ
متآلف وآخر متنافرٍ ،وكأنّه
أصيل واملؤلّف مينع حالة االنبثاق الداليل
ً
ييش بالظروف التي رافقت إنتاجه .فإذا كان ال ّنص ليس
بوعي منه أو من دون وعي ،بالتضليل والتحريف مبا ميلكه
وهم،
عرب التأويالت املختلفة ،وينتج ً
ٍ
من إمكانات ممكنات املوروث الفكري املعريف ،وييسء لل ّنص وال ينتجه؛ ألنّه يفتقر لعنارص
اإلبداع والتف ّرد والكتابة األصيلة ،ما يحيلنا لالستنتاج أ ّن بارت يقيم عالق ًة غري أصيل ٍة ال من ناحية
النص وال من ناحية املؤلّف ،وكأنّهام ال يعنيان شيئًا له .هذا بالطبع ال ينبغي أن يكون مستغربًا؛
أل ّن السيميائية التي ينتمي إليها بارت والتي يُسقطها يف نصوصه ليست إال إنكا ًرا للمؤلّف ،وعدم
مباال ٍة بالنص[[[ ،ولذلك فهو يدرك وفق الرؤية السيميائ ّية أ ّن إلزام املؤلّف بال ّنص ُ
املنتَج وارتباطه به

فعل تولَّد عن الكتابة بتغييب املؤلّف عىل جميع املستويات[[[ ،وأنّه ال ب ّد من إعادة النظر
إل ً
ليس ّ
املسمة وجود املؤلّف ،حيث إ ّن هذه امله ّمة لن تكون مه ّمته وحده ،بل هي
يف هذه األسطورة
ّ
حتم
مه ّمة كل نقّاد املجتمع .فاملجتمع إن «مل يتصالح مع ذاته فإ ّن اللغة وهي رضور ٌة وموجه ٌة ً
تهيئ للكاتب رشطًا ممزقًا[[[ .والسؤال الذي يطرح نفسه يف هذا املجال هو التايل :طاملا أ ّن ال ّنص
يف ،أم إ ّن
واملؤلّف ال ميثّالن األصالة بالنسبة لبارت ،أفال تحتوي نصوصه بالذات عىل تراكمٍ معر ٍّ
لنصه بذاته
املعرفة الرتاكم ّية ال تنطبق عىل نصوصه..؟ ث ّم كيف يج ّرد
النص من هويّته ،وهل ميكن ّ
ّ
أن يحقّق أصالته بدون اسم روالن بارت؟ فكيف إذًا يق ّدم بارت نظريّ ًة نقديّ ًة وال يستطيع تطبيقها
نصه أي «يوجد
بأدىن املعايري عىل نصوصه؟ ،ث ّم إ ّن بارت يقول إ ّن املؤلّف الكالسييك يتق ّدم ّ
قبله ويفكّر ويتألّم ويحيا من أجله ،فهو يتق ّدم عمله مثلام يتق ّدم األب االبن[[[ ،يف حني ينبغي عىل
املؤلّف بنظريته ال ّنقدية أن يُواكب ال ّنص يف ميالده ال أن يستبقه ...فال زمان إال ذلك الّذي تتم
ي كيف وقع بارت بخطأٍ
منهجي وإشكالي ٍة معرف ّي ٍة .فإذا كان املؤلّف يتق ّدم
عنده الكتابة[[[ .هكذا نتب ّ
ٍّ
كاتب ال يقوم بفعل
ظل نظريته؟ وكيف ميكن أصالً أن نقارب بني
النص زمان ًّيا عن تأويل النص يف ّ
ٍ
ظل دميومة النص؟؟ ما يورده بارت من أن وجود املؤلّف
القراءة ،وقارئٍ ال يقوم بفعل الكتابة يف ّ
ٌ
مرب ٍر من قبله؛ ألنّه بذلك يهدم جز ًءا أساس ًّيا
معناه إغالق النص وإغالق الكتابة م ًعا[[[ هو
افتعال غري ّ
من النسق الذي يريده للنص اللغوي ،فأصبح النص فاق ًدا لجوهره وكينونته يف مقابل استبدال ما
[[[ -جميل حمداوي ،موت املؤلّف أم عودته؟ ،م.س ،ص.17
[[[ -روالن بارت ،درس السيمولوجيا ،م.س ،ص.84
[[[ -روالن بارت :الكتابة يف درجة الصفر ،ترجمة :محمد نديم خشفة ،ط ،1حلب ،مركز اإلمناء الحضاري ،2002 ،ص.110
[[[-روالن بارت ،درس السيمولوجيا ،م.س ،ص.84
[[[-م.ن ،ص.84
[[[ -م.ن ،ص.86
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تم هدمه بجز ٍء آخر أعطاه من األهميّة الكثري يف مقابل البنية اللغوية ،وكذلك يف مقابل النص الذي
أراد له أن يفصح عن نفسه بدل األنا ،والسؤال ملاذا رفض بارت أسطورة شكل النص الكالسييك،
واعتربها عائقًا وما املقومات التي تتناسب ونظريته؟

ّ
ّ ّ
إشكالية النص وعالقته بموت املؤلف

تناص ال مركزيّة
نص هو
يقول بارت إ ّن نظريّة النص هي «علم صناعة نسيج العنكبوت[[[»ّ ،
ٌّ
وكل ٍّ
للمؤلّف فيه ،لك ّن اإلشكاليّة تكمن يف كتابة النص وإنتاجه ،ذلك أنّه يحمل الكثري من الخفايا
ألي فر ٍد ،وبالتّايل فاملعنى البديهي هو أسطورة ،واألسطورة
اإليديولوجيّة ألشياء تبدو بديهيّ ًة بالنسبة ّ
كل وهمٍ أو سلط ٍة أو أفكا ٍر مسبق ٍة» ،وهكذا يسحبه
وهم ينبغي فضحه»[[[؛ لتتح ّرر الكلمة من ّ
«تعني ً
رصح به بارت يجوبه
عىل أسطورة موت املؤلف التي تكشف ما يضمره من إيديولوجيا .إ ّن ما يُ ّ
االعرتاف وااللتواء ،فهو يعرتف بدور املؤلّف وأه ّميته ولو شكليًا ،ويُح ّرف ذلك بوجوب إقصاء
املؤلف .وهذا إن ّ
دل عىل يش ٍء فعىل انكشاف االزدواجيّة التي يحملها خطابه ،وهذا يُدلّل عليه ما
ظل ،ومقطو ًعا عن اإليديولوجيا
نصا (ف ًّنا ،لوحةً) من غري ٍّ
يقوله يف إحدى مقاالته» إ ّن بعضهم يريد ًّ
نصا ال خصوبة فيه ،وال إنتاج ّية له[[[» .فالنص كام يتأ ّمله بارت
املهيمنة؛ وذلك يعني أنّهم يريدون ًّ
رمزي
نص
ميثل حالة انزيا ٍ
ح دائمٍ مستم ٍّر وحركة دامئة وصريورة لتدمري التصفينات القدمية ،وهو ٌّ
ٌّ
وانتقال ،ويقرأ من غري أن يكون له أب؛ أل ّن األنا التي تكتب هي أنا ورق ،وهو
ً
يع ّد جم ًعا و مم ًرا
مرتب ٌ
ط باللذة من غري انفصا ٍل[[[ ،وبذلك يُحقّق اللذة املنشودة التي مي ّيز فيها بني نص اللذة الذي
ال يُحدث قطيع ًة مع الثقافة فيكون ُمرض ًيا ويرتبط مبامرس ٍة مريح ٍة للقراءة ونص املتعة الذي يجعل
من الضياع حال ًة ويكون مبعثًا للملل[[[ ،وهذا بالطبع يتطلب قارئًا يتمتّع بروح ال ّنقد ال قارئًا مستهلكًا
إليديولوجيا املؤلف دون أدىن ٍ
نقد لنصه.
نالحظ أ ّن بارت يتذبذب يف تقرير من سريسم مسار فكرته عن موت املؤلّف بني ال ّنص والقراءة
والكتابة واللذّة وموت املؤلّف ،فيؤكّد أ ّن اللغة هي التي تتكلم ،والقارئ هو املنتج واملشارك يف
بكل قواه الفكريّة والخيال ّية ليعود ويقول إ ّن «الكتابة هي
النص؛ ألنّه يف تأويله يقتحم عامل النصّ ،
[[[-روالن بارت ،لذّة النص ،م.س ،ص.109
[[[-جوناثان كولر ،روالن بارت –مقدّمة قصرية جدًّا ،م.س ،ص.31
[[[-روالن بارت ،لذّة النص ،م.س ،ص.64-63
بترصف.
[[[-روالن بارت ،هسهسة اللغة ،م.س ،من صّ 95-87
[[[-روالن بارت ،لذّة النص ،م.س ،ص.39
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السواد والبياض ،الذي تتيه فيه كل هوية[[[» ،ومعناها ومه ّمتها يكمنان يف كونها هي التي مت ّهد
لبلوغ نقط ٍة مع ّين ٍة بحيث يكون باستطاعة اللغة فيها أن تتح ّرك وحدها بعيد ًة عن أي أنا[[[ ،ثم ليعود
ويؤكّد هذه األنا كذات ّي ٍة بشخص القارئ!! ،ما ّ
يدل أ ّن مث ّة صعوب ًة وقلقًا لدى بارت يف حسم رؤيته
منفلت من إيقاع الضبط واملنطقية لصالح
خصوصا لجهة أن ما يطرحه
بإنتاج نظريته ومفاهيمها،
ٌ
ً
ٍ
حلقات مرتبط ٍة
ظاهر ٍة ما .فاملؤلّف يبقي هوية النص الذي ال ميكن برته باعتباره حلق ًة بني سلسلة
مبا قبلها ومبا بعدها ،من ثم كيف يقيص املؤلف لصالح القارئ الذي يُنتج ويؤول النص؟؟ أليس
نصا ويخضع ملا كتبه بارت عن النص؟؟
تأويل القارئ هو أيضً ا ًّ

ٌّ
ٌ
نقدية لنقد بارت:
مقاربة

حاولنا يف هذا البحث تسليط الضوء عىل نظرية موت املؤلّف ،وكيف سعى بارت لخلخلة
تبي عرب تتبّع
السائد التقليدي يف األدبيّات الكالسيكيّة ويف العلوم االجتامعيّة واإلنسانيّة ،لكن ّ
نصا خاليًا من هويته الرمزية (املؤلّف) ،التي متثل
نصه كيف مال عن الصواب يف خطابه حني أراد ًّ
ّ
قيمته ومرجع ّيته األخالق ّية ،اإلنسان ّية .فعندما نزع هويّة املؤلّف عن النص فقد ج ّرده من أصالته
وسلخه عن ماضيه .فهل كان بارت ليقبل أن تكون جميع مؤلّفاته بال تدوين اسمه عليها ،وهو
مل يوفر منص ًة اجتامعيّ ًة إعالميّ ًة إال وتواجد فيها؟ وكيف مل يدرك من ينادي مبوت املؤلّف أنّه
معنى الهوتيًا
مؤلف؟؟ ثم إذا تع ّمقنا أكرث مبا يقوله بارت بأ ّن النص ال يحمل
كل يشء هو
وقبل ّ
ٌ
ً
مفر ًدا بأن املؤلف هو{الله} ،بل فضا ًء متع ّدد األبعاد[[[ ،أال يعني ذلك بأنّه يريد سحب نظريّته عىل
كتاب مق ّد ٍ
س ال مؤلّف له؟ ال ّ
شك أنّنا أمام فكر ٍة خطرية وغري بريئة ،وألنّنا
املق ّدس فيكون كل
ٍ
سنصل إىل النقطة التي نُخرج فيها النصوص املق ّدسة من إعجازها ،ونعلن فيها موت اإلله ليس
باملعنى النيتشوي ،بل باملعنى األكرث فظاعة .فهذه النظريّة إنكا ٌر متع ّم ٌد ملاهيّة وهويّة الخصوصيّة
نص .ث ّم إ ّن النظريّة التي يتحفنا بها بارت غري مقبول ٍة إنسان ًّيا وأخالق ًّيا؛ ألنّها ليست فقط تفكيكًا
ألي ٍّ
كل
تكريس ملا هو أخطر من مج ّرد نظريّ ٍة لغويّ ٍة ،إنّها إيديولوجيا تسعى لتفكيك ّ
للمفكّك ،وإنّ ا
ٌ
كل ال يتجزأ ،وال ُيكن فصل أحدهام عن
يشء ويف مق ّدمتها القيم اإلنسانيّة ،فالنص واملؤلّف ٌّ
تشق مبفاهيمها بإعالن النقد ،بل
اآلخر ،وعليه فإ ّن مرشوع بارت مل يكن فقط مرشو ًعا لنظريّ ٍة ّ
تقويض ملركزيّة الهويّة والخصوص ّية التي متثّلها الذات بفاعل ّيتها الخالقة .إنّنا نرقب يف
هي
ٌ
[[[-روالن بارت :نقد وحقيقة ،ترجمة :منذر عيايش ،ط ،1حلب ،مركز اإلمناء الحضاري ،1994 ،ص.15
[[[-رزالن بارت ،هسهسة اللغة ،م.س ،ص.77
[[[-جوناثان كولر ،روالن بارت مقدّمة قصرية جدًّا ،م.س ،ص.11
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خطابه ومنظومته املفاهيميّة تجسي ًدا لإليديولوجيا املسيطرة ،رغم محاولته إظهار رفضها وإنكارها
يف نصوصه ،فبمجرد أن يقول إ ّن اللغة هي التي تتكلّم ،فهو يؤكّد بذلك عىل الفصل بني الذات
بكل قيمه ليس سوى
النص ،مثلام يؤكّد عىل أ ّن اإلنسان ّ
واملوضوع الذي هو تار ًة اللغة وتار ًة
ّ
ترويض للعقل البرشي عىل التنازع بني املادي والروحي وبالطبع لصالح
املستهلك ملا يُنتَج! إنّه
ٌ
وروحي ،وبني ٍ
ٍ
ذات وموضوعٍ ،وتعلي ٌم لف ّن ال ّنزاع
مادي
ونص وبني
مؤلف
املادي ،إنّه قطيع ٌة بني
ٍّ
ٍّ
ٍّ
والقطع والفصل بشكلٍ مستم ٍّر .وهذه العملية ليست نتيجة نظريّة عشوائ ّية قامت عىل االنتقاء غري
ربر؛ إذ كيف لبارت الذي يريد تقديم نظريّ ٍة نقديّ ٍة يف النص األديب أن يتناول كل املظاهر من
امل ّ
كل ما كتبه عن
موض ٍة وأزيا ٍء وصحاف ٍة ورياض ٍة وال يرتك شيئًا إال وينقده ويستثني ويصمت يف ّ
الشعر[[[ ما يجعلنا نتساءل عن السبب الذي جعله يهمل الشعر ويبتعد عن تناوله بالنقد؟ الشعر
ال يتنكّر ملؤلّفه ولروحه ولهذا حجبه عن كتاباته؟؟ هذا السؤال يطرح نفسه بق ّو ٍة!! ،فاإلنسان هو

استالب للّغة ،ما يعني أ ّن املؤلّف كام القارئ
من أبدع اللّغة واألسطورة والشعر ،واألسطورة هي
ٌ
ٍ
واحد منهم عرب لغته يق ّدم خطابًا ال ُيكننا كشف ما يعرتيه وما يُحيط به من توري ٍة،
كل
والشاعر ّ
فكيف مييت املؤلّف ويحيي القارئ ويستثني الشاعر ويتجاهله؟؟ طاملا أ ّن اللغة متثّل الحقل
اإليديولوجي األكرث اتّسا ًعا والعالقة بها هي عالق ٌة سياس ّي ٌة[[[ ،فتأويل القارئ يحمل مع ًنى ورم ًزا كام

الكاتب والشاعر ،ما يعني أ ّن الكل وفق نظريّته واق ٌع ال محالة يف زيف أسطورة اللغة باعتبارها غري
بريئ ٍة عىل اإلطالق ،وبهذا مل يكن موفقًا حني ألغى العنرص الذي يدور فيه فلك النص ،كام ألغى
متجاهل ،أنّه
ً
التفاعل بني اإلنسان وموضوعه بإحداثه قطيع ًة بني اإلنسان كاتبًا ،وقارئًا ،وبني ال ّنص
وناقل
ٌ
حامل
ٌ
كام الكاتب يحمل وينقل إيديولوج ّيات فكريّ ٍة وثقاف ّي ٍة وتاريخ ّي ٍة ،فكذلك القارئ هو
لها باعتباره يلعب مع ال ّنص ويبحث عن مامرس ٍة إلعادة إنتاجه مر ًة أخرى[[[ ،ما يعني أنّنا يجب أن
نعلن موت القارئ كام موت املؤلّف باعتباره مايض كتابة[[[.
عم إذا كان بارت استطاع أن يق ّدم رؤي ًة حقيق ّي ًة غري متناقض ٍة عن موت املؤلّف
ريا ،نتساءل ّ
أخ ً
ظل اعرتافه بأ ّن نصوصه مفكّك ٌة[[[؟ وهل إ ّن شعار «أنا أقرأ إذًا أنا موجود» كان كاف ًيا لبناء
يف ّ
نظريّ ٍة ال تعرتف بأي يش ٍء خارج ال ّنص ..ث ّم كيف لبارت الذي ال يحرتم التاريخ التقليدي وينفي
[[[ -جوناثان كولر ،روالن بارت – مقدّمة قصرية جدًّا ،م.س ،ص.51
[[[ -روالن بارت ،هسهسة اللغة ،م.س ،ص.108
[[[ -م.ن ،ص.94-93
[[[ -روالن بارت ،درس السيمولوجيا ،م.س ،ص.84
[[[-جوناثان كولر ،روالن بارت – مقدّمة قصرية جدًّا ،م.س ،ص.94
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االستمرار الخطّي[[[ أن يزيل املؤلّف من الثالوث (مؤلّف نص قارئ) ليصبح فقط استمرا ًرا خط ًّيا
ٍ
ٍ
متناقض حني أراد
بلبوس
إل رؤي ًة فوضويّ ًة تجلّت
بنص وقارئٍ ؟ يف الحقيقة مل يكن مرشوع بارت ّ
ٍّ
ج يحكم البنية اللغويّة ،لك ّنه وقع بإشكال ّي ٍة معرف ّي ٍة ال ميكن تطبيقها عىل كافّة ال ّنصوص،
تطبيق منه ٍ
ظل تط ّور برامج التواصل االجتامعي وتن ّوعها ،وحامية
وخاصة اليوم يف ّ
وعىل الواقع املعاش،
ّ
حقوق املؤلّفني؛ حيث إ ّن املؤلّف هو الضامن الت ّساق وانسجام العمل األديب ووحدته الدالليّة[[[،
منصته .بدون ٍّ
شك ال ميكن قبول ما ق ّدمه
رض بق ّو ٍة بتفاعله مع املتلقّفني ملا ينرشه عىل ّ
وهو حا ٌ
نص بدون مؤل ٍ
نصا لقيطًا ال يحمل أدىن
رشعي لهّ ،
وأب
ّف ٍ
وإل سيكون ًّ
بنظريّته؛ إذ ال ميكن تص ّور ٍّ
ٍّ
شكل وال مضمونًا .لذلك ميكننا القول بأ ّن هذه النظريّة الخيال ّية ال ميكن تطبيقها واقع ًّيا؛
ً
مق ّوماته ال
السقوط
إل
أل ّن الواقع أثبت أ ّن حالة االنفالت التي حملها خطابه ليست ّ
انعكاسا إليديولوجيا ّ
ً
بنصه ثان ًيا باعتباره
والتحلّل
ين الذي وقع فيه الغرب أ ّولً ومن ثم أسقطها بارت ّ
األخالقي اإلنسا ّ
ّ
ٍ
منفلت بكل املعايري»،
«نص
ً
ممثل
ً
وحامل لقيمه؛ أل ّن خطابه بتحليله الخاطئ للواقع ومبنحه صفة ٍّ
هو واقع أُريد تحقيقه ليس ورق ًّيا فقط بل عمل ًّيا عرب سياس ٍة استعامريّ ٍة رأسامل ّي ٍة عىل الرشق تسعى
ملسح تاريخه وحضارته ،فكيف ننىس التاريخ ونخرج املؤلّف من دائرة التاريخ؟
لقد حملت نظريّة بارت برأينا نظر ًة فوضويّ ًة بامتياز ،تعكس الفوىض التي أرادها الغرب
بإيديولوجيّته لبالد الرشق ،تلك اإليديولوجيا التي ت ُح ّركها املصالح السياسيّة واالقتصاديّة التي
وقفت وراء إنتاج نصوص بارت ،فخطابه مل يستطع التح ّرر من االنسياق ملفاهيم برامج فكريّ ٍة معيّن ٍة
ُو ِ
كل قيمه.
ضعت لخدمة سلط ٍة ما؛ تو ّد إلغاء التاريخ واستالب اإلنسان من ّ
ريا إ ّن خطابه مل يكن نظريّ ًة حقيقيّ ًة بقدر ما كان قط ًعا وثغر ًة منهجيّ ًة ت ُقيص
ُيكننا القول أخ ً
ٍ
أسس غري واقع ّي ٍة ،وغري أصيل ٍة ،فجسدت دعو ًة لاللتواء واالبتعاد عن
وتستبدل وتهمل وتنتفي وفق
فكري
ج
جا لتبديل وعينا بربنام ٍ
ٍّ
الحقيقة والتاريخ ،وعائقًا أمام معرفتنا الصحيحة للعامل ،فكانت ِمنه ً
مفك ٍ
ّك.

[[[-إديث كريزويل ،آفاق العرص – عرص البنيويّة ،م.س ،ص.280
[[[-جميل حمداوي ،موت املؤلّف أم عودته؟ م.س ،ص.9
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